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تقييم مستوى االلبومين وبعض مؤشرات االجهاد التأكسدي المالون داي الديهايد  
 .مدينة كركوك الحوامل سميوتيز فييوالسوبر اوكسايد د

 3سيمة عباس خورشيد ،2منيف صعب الجنابي ،1مزين فضمي نامق
 .العراق ،تكريت ،جامعة تكريت ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،عموم الحياة قسم1 2,

 .العراق ،كركوك ،جامعة كركوك ،كمية العموم ،قسم عموم الحياة3
1
muzabb6669@gmail.com, 

2
 m.ss951@yahoo.com, 

3
Sahla.a@yahoo.com 

ممخصال  

اليدف من ىذه الدراسة ىو تقييم المستويات المصمية لأللبومين، ومؤشر االجياد التأكسدي المالون داي الدييايد 

(MDA)( وفعالية انزيم السوبر اوكسايد ديسميوتيز ،SODخالل اشير الحمل، حيث تضمنت) ( حالة حمل 135الدراسة )

عن نساء غير الحوامل كمجموعة سيطرة، وتراوحت  ( حالة20( حالة من نساء فيما بعد الوالدة و)20الى ) باإلضافةطبيعي، 

 SODو MDAوتم تقدير مستوى األلبومين و . 15/3/2017الى  1/3/2016( ســـــــنة لمفترة من 18–40اعمارىن بين )

اظيرت النتائج الدراسية  .لكل منيا وحسب الطريقة المتبعة من قبل الشركة المجيزة Kitعدد التحاليل الجاىزة  باستخدام

انخفاض معنوي في مستويات االلبومين بتقدم اشير الحمل وفي الثمث الثاني عمى مستوى المراحل الحممية مقارنة بمجموعة 

مستويات فعالية انزيم سوبر اوكسايد ديسميوتيز خالل اشير الحمل والمراحل كما سجمت الدراسة اختالفات معنوية في  .السيطرة

  .( بتقدم اشير الحمل والمراحل الحمميةMDAالحممية عمى العكس كانت ىناك زيادة معنوية لمستويات المالون داي الدييايد )

 MDAمثل الحمل حالة اجياد تأكسدي ترتفع فييا مستويات نواتج عممية بيروكسدة الدىون  .الثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة

  .وتنخفض فييا مستويات مضادات االكسدة )األلبومين وانزيم السوبر اوكسايد دسميوتيز(

 .، السوبر اوكسايد دسميوتيز، المالون داي الدييايد: االلبومين، مضادات االكسدةكممات الدالةال
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Abstract 

This study aimed to evaluate the serum levels of albumin, malonaialdehyde (MDA) as an end 

product of lipid peroxidation and superoxide dismutase (SOD) as an antioxidant enzyme, in 

pregnancy and postpartum women. The study included (120) pregnancies during months of 

pregnancy conducted in Al-jmhwry and Al-salam helth center /Kirkuk with (20) non-pregnants 

women whom served control and (20) as postpartum in the age (18-40) years. The study was 

carried out from 3/2016 to 3/2017. The results indicated for a signifcant increase. In albumin 

serum levels during the months of pregnancy and decreas in activity of superoxid dismutase 

enzyme in the last three months of pregnancy, while there was a significant increas in serum 

levels of  (MDA) in contrast with control. 

Keywords : Albumin, antioxidant, superoxide dismutase, malondialdehyd. 
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 :المقدمة .1

 عدد من التغيرات تعود الى زيادة تطور الجنين، حيث انو تعاني النساء الحوامل من تغيرات فسيولوجية وذلك لدعم نمو 

يحدث  .االستروجين والبروجيسترون ىما اليرمونان الالزمان لبدء الحمل والمحافظة عمى دوام الحمل  .في فعاليات اليورمونات

تساىم تراكيز االلبومين في تغير مستويات البروتين  [1]. ووظائف الغدد الصماء لألم ةاأليض الفعالياتفي الحمل تغيرات ميمة

 Total colloid osmaticالغروي الكمي من الضغط االوزموزي 80% حيث ينتج [2]. الكمي لمصل الدم تغيرًا معنوياً 

Pessure لمبالزما من اجزاء االلبومين albumin fractions, %20  يكون من الكموبيولينات اما الفايبرينوجين فأن تأثيره عمى

الضغط االوزموزي ال يكاد يذكر لذلك، فأنو من وجية نظر ديناميكية سوائل االوعية الشعرية الدموية واالنسجة  فأن العنصر 

وتصل اقصاه في الثمث الثالث عند الحمل تزداد مستويات االستروجين والبروجستيرون تدريجيًا  .ىو االلبومين الرئيسي األىم

3 من الحمل
rd 

trimester . 255 تؤثر الستيرويدات الجنسية عمى وظائف االيضetabolism والتخميق synthesis  واالفراز

ان الزيادة التي تحدث في حجم بالزما الدم عند الحمل تؤدي الى تخفيف الدم وانخفاظ  5]و 4و  liver secretion ] 3 الكبدي

وتكون الزيادة في حجم الدم معنوية مقارنة بالمجموعة الضابطة وانخفاض البومين  6]. و [1بروتين البالزمافي تركيز 

انخفاض معنوي والزيادة الحاصمة في حجم الدم يعود اساسًا لميرمونات حيث ان االلدوستيرون واالستروجين يعمالن عمى 

ىو اىم ميزة لمتغيرات الكيموحيوية التي تحدث في   water retentionان االحتفاظ بالماء .احتباس السوائل عن طريق الكمى

ان التغير في بالزما االم خالل فترة الحمل يعود الى التخفيف التدريجي الناتج عن احتباس  .المراحل المتأخرة من الحمل

30 ) السوائل الذي يبمغ اقصاه في االسبوع الثالثين
th

week  )انخفاض مستويات االلبومين  والذي يؤثر وبشكل اكبر عمى

يؤدي الى تقميل الضغط االوزموزي  20%وان انخفاض نسبة االلبومين عمى نحو.  [2]والكالسيوم الذي يرتبط بااللبومين 

غم  6% غم الى 7%وبسبب تخفيف الدم يقل تركيز بروتين بالزما الدم من  .الحتفاظ بالماء في االنسجةنتيجة لالغروي 

وبالتالي يكون سببًا في خفض الضغط  1:1.1الى  1:1.7وبالتالي تنخفض لزوجة الدم، وتقل نسبة االلبومين: الكموبيولين من 

انخفاض مستوى االلبومين  .[1] مييأ الظروف لفقدان السوائل من االوعية الدموية .oncotonic presserالتناضحي لمبالزما

من .  Physiological edema  [7]االخيرة ىو السبب الرئيسي لتطور الوذمة الفسيولوجية في الدم عند الحوامل وفي المراحل

 .اىم الوظائف التي يقوم بيا االلبومين ىي سموكو كأحد العوامل المضادة لألكسدة في الدم
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  :المواد وطرق العمل .2
 عينات الدم : 1.2

غير حامل كمجموعة سيطرة  (20)شهر من اشهر الحمل و ( عينة لكل15بىاقع )امرأة حامل و( 135) تم جمع العينات من

الى  3/2016 ولممدة من فيما بعد الوالدة وذلك في مستشفى الجميوري االستشاري و مركز صحي السالم في كركوك (20)و

( ثم تم دقيقة15)وتركت النماذج في درجة حرارة الغرفة لمدة( مل 5)تم تنفيذ ىذه الدراسة بأخذ نموذج الدم بحجم  . 3/2017

دورة في الدقيقة، ثم نقل المصل الى عدة انابيب ابندروف    3000دقيقة وبسرعة (10)نبذىا في جياز الطرد المركزي لمدة 

50-)وحفظت المصول في   .لغرض استخداميا في الفحوصات المصمية السريرية
 وشممت الفحوصات: م(5

 :تقدير تركيز االلبومين في مصل الدم 1.2.2

  (8) الفرنسية (Biolabo) تقدير تركيز االلبومين في مصل الدم باستخدام عدة التحاليل الجاىزة من شركةتم 

 -وباستخدام المعادلة الرياضية االتية :

                     (
  

     
)  

( )     

( )        
               

 

 و  Absorbance(A) اذ ان االمتصاصية

Standard concentration =5 gm/100ml 

 : في مصل الدم (MDA)تقدير تركيز المالون داي الديهايد  1.2.1

 (TBA) تعتمد عمى استخدام حامض الثايوباربتيورك التي الطريقة المونية الكميةحسب  (MDA)تم قياس تركيز

Thiobarbituric acid الذي يتفاعل مع MDA  وىو احد النواتج الرئيسية لبيروكسدة الدىون ويكون ناتج التفاعل

MDA-TBA2 معقد ممون حيث تتناسب شدة المون طرديًا مع كمية وىو MDA  في المصل، حيث تقاس االمتصاصية

 Malondialdehyd assay kit Northwest Life Science باستخدام عدة التحميل المختبرية 532nmعند 

Specialistes  المجيزة من شركة (Dojindo , Japan). 
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  :في مصل الدم(  SOD)تقدير فعالية انزيم السوبر اوكسايد دسميوتيز  1.2.2

العالية الذوبان في  tetrazolium باستخدام الطريقة التي تتضمن استخدام امالح التترازوليم  SOD تم تقدير فعالية انزيم

عن طريق اختزال ايون السوبر  water – soluble  formazam  الذائبة في الماء التي تنتج صبغة الفورمازان( WST) الماء

O2) اوكسايد السالب
.-

حيث يتم تثبيطو  Xanthine oxidase وىذا االختزال يرتبط خطيًا بفعالية انزيم الزانثين اوكسيديز( 

 .(Dojindo , Japan) المجيزة من شركة (SOD assay kit – WST  ) باستخدام عدة التحميل المختبرية SOD بوساطة

 :التحميل اإلحصائي 2.2

وتم التعبير  SPSS( Software Statistical Package for Social Science)  تم تحميل البيانات باستعمال برنامج

 .(  S.E. +Mean) عن القيم بـ

 :جـــالنتائ .3
 :طبيعياتركيز االلبومين في مصل الدم لدى النساء الحوامل حمال   3.1

ولوحظ انخفاض مستويات االلبومين خالل اشير الحمل ، gm/dl بالتناولت الدراسة الحالية البومين بالزما الدم 

(   3.48+ 0.10) انخفاضا معنويا بتقدم الحمل مقارنة بمجموعة السيطرة حيث بمغ اعمى انخفاض لو في الشير السابع وبمغ

  4.64+ 0.16) في حين بمغ مستواه في ما بعد الوالدة(  0.000) معنوية اقل من وبمستوى(   5.07+ 0.18) مقارنة بالسيطرة

 .1الجدولوكان انخفاضا غير معنوي كما في ( 

 أللبومين لجميع اشير الحمل لدى النساء الحوامل حمال طبيعيًا وما بعد الوالدة مقارنة بالسيطرةا تراكيز :1الجدول 

P.Valu 

Confide Inter 

Control Pregnant Woman Gestation 

Monthes 

 

Parameter 
S.E. +Mean  S.E. +Mean  

0.042  

 

 

0.18 +5.07  

0.31 +4.19  First 

A
lb

u
m

in
 

g
m

/d
l

 

 

0.141 0.42 +4.46  Second 

0.007 0.20  +4.06  Third 

0.026 0.34 +4.30  Fourth 

0.013 0.26 +3.99  Fifth 

0.000 0.28 +3.74  Sixth 

0.000 0.10 +3.48  Seventh 

0.003 0.30 +3.88  Eighth 

0.001 0.17 +4.06  Ninth 

0.156 0.16 +4.64  Postpartum 
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فقد كان ىناك انخفاض معنوي لمستويات االلبومين لجميع المراحل (  trimesters) اما عمى مستوى المراحل الحممية

 rimester) انخفاض لو في المرحمة الثانيةالحممية وبمغ اعمى 
nd

( و 4.01+0.29) مقارنة بالسيطرة وبمغت( 2

كما  ،(  p< .050)وبمستوى معنوية  3.80)+(0.19ولكن المرحمة الثالثة بمغت فييا القيمة وعمى التوالي (  0.18+5.07)

 .2 الجدولفي 

 .النساء الحوامل حمال طبيعيا  وما بعد الوالدة مقارنة بالسيطرةاأللبومين لمراحل الحمل الثالثة لدى  تراكيز :2 جدولال

 

 في مصل الدم لدى النساء الحوامل  Malondialdialdehyde (MDA) تركيز المالون داي الديهايد 2.1

حماًل طبيعيًا في مصل الدم لمنساء الحوامل  MDA وجود ارتفاع معنوي في تراكيز المالون داي الدييايد 3 الجدوليبين 

مقارنة  (  341.57+ 49.34)ابتداًء من الشير الثاني وحتى نياية الشير التاسع، وبمغ اقصى ارتفاع لو في الشير السابع وىو

ارتفعت مستوياتو فيما بعد الوالدة ارتفاعًا عدديًا  في حين( 0.000) وبمستوى معنوية اقل من(   116.85+ 12.86) بالسيطرة

 .مقارنة بالسيطرةوليس معنويا 

 

 

 

 

p.valu S.E.   +Mean   Parameter 

 0.187    +5.07      Control (non-pregnant) 

0.003 0.31    +4.24      pregnant 1
st
 trimester 

0.002 0.29    +4.01      pregnant 2
nd

  trimester 

0.000 0.19    +3.80      pregnant 3
rd

 trimester 

0.156 0.16    +4.64      Postpartum 
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 .تراكيز المالون داي الدييايد لجميع اشير الحمل لدى النساء الحوامل حمال طبيعيًا وما بعد الوالدة مقارنة بالسيطرة :3 جدولال

P.Value Control Pregnant Women Gestation 

Months 

Parameter 

.E.S +Mean  .E.S +Mean  

0.943  

 

 

 

12.01 +116.85  

13.86 +118.46  First 

M
D

A
 m

m
o
l 

/ 
L

 

0.000 13.28 +212.96  Second 

0.000 18.44 +221.52  Third 

0.013 93.00 +214.17  Fourth 

0.013 67.80 +247.94  Fifth 

0.000 21.62 +298.71  Sixth 

0.000 49.34 +341.57  Seventh 

0.000 53.43 +331.96  Eighth 

0.000 29.64 +292.52  Ninth 

0.331 18.41  +141.19  postpartum 

1) يبين وجود ارتفاع معنوي لممراحل الحممية الثالثة4  الجدولاما عمى مستوى المراحل الحممية ففي 
st
 ,2

nd
 ,3

rd
 

trimesters )116.85+12.01(و(  323.49+ 31.50)و( 60.325 + 60.80)و( 31.418 + 15.19) مقارنة بالسيطرة ( 

 .وعمى التوالي في حين كان االرتفاع غير معنويًا فيما بعد الوالدة

 بالسيطرة مقارنة تراكيز المالون داي الدييايد لمراحل الحمل الثالثة لدى النساء الحوامل حمال طبيعيًا وفيما بعد الوالدة : 4 جدولال

 

 الحواملفي مصل الدم لدى النساء  (SOD)فعالية انزيم السوبراوكسايد ديسميوتيز 2.2

بتقدم  SOD فروقات معنوية لفعالية انزيم 5 الجدولاظيرت نتائج التحميل االحصائي لمدراسة الحالية وكما مبين في 

 93.49+ ) ( مقارنة بالسيطرة69.23+5.11خالل الشير التاسع وكانت ) الحمل، حيث سجمت اعمى انخفاض لمفعالية

P.value Mean + S.E. Parameters 

 12.01 +116.85  Control  non-pregnant 

0.002 15.19 +184.31  Pregnant 1
st
 trimester 

0.000 60.80 +253.60  pregnant 2
nd

  trimester 

0.000 44.13 +322.01  pregnant 3
rd

 trimester 

0.243 39.73 +142.19   Postpartum 
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االنخفاض عدديًا وليس معنويًا و كانت فعالية االنزيم بعد الوالدة منخفضة انخفاضًا (، اما في باقي اشير الحمل فقد كان 2.30

 .غير معنويًا عند مقارنتيا بالسيطرة

 فعالية انزيم السوبر اوكسايد ديسميوتيز لجميع اشير الحمل لدى النساء الحوامل حماًل طبيعيًا وما بعد الوالدة: 5الجدول 

 مقارنة بالسيطرة

 يبين وجود انخفاض معنوي في المرحمة الثالثة من الحمل مقارنة بالسيطرة 6 الجدولاما عمى مستوى المراحل الحممية ففي 

  .(  p> 0.05)وعمى التوالي وبمستوى معنوية (   93.49+ 2.30( و) 29.67  + 4.18)

وما بعد الوالدة فعالية انزيم السوبراوكسايد ديسميوتيز لممراحل الحممية الثالثة لدى النساء الحوامل حمال  طبيعيا  6: جدولال

 مقارنة بالسيطرة

p.value S.E. +Mean  Parameters 

 2.30 +93.49   Control 

0.231 5.44 +89.19   Pregnant 1
st
 trimester 

0.677 2.80 +92.14   pregnant 2
nd

  trimester 

0.000 4.18 +76.29   pregnant 3
rd

 trimester 

0.341 4.91 +90.3     Postpartum 

P.Value Control Pregnant Women Gestation 

Months 

Parameter 

 Mean + S.E. S.E. +Mean  

0.794  

 

 

 

2.30 +93.49  

6.61    +92.00      first 

S
O

D
 

U
/m

l
 

0.097 6.41    +87.33      second 

0.270 3.31    +88.24      third 

0.622 3.11    +92.93      fourth 

0.629 3.41    +92.50      Fifth 

0.013 1.89    +91.00      Sixth 

0.036 3.41    +80.58      Seventh 

0.047 4.02    +76.08      Eighth 

0.001 5.11    +69.23      Ninth 

0.341 4.49 + 90.03     Postpartum 
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 :المناقشة .3

اظيرت نتائج الدراسة انخفاضًا في مستويات االلبومين في مصل الدم لدى النساء الحوامل حماًل طبيعيًا عند مقارنتيم مع 

1نساء غير حوامل ويعزى سبب ىذا االنخفاض في 
st
 trimester  الى التغير في حجم بالزما الدم المصاحب لمحمل، حيث

والذي بدوره يؤدي الى تخفيف الدم   36thحتى االسبوع  6thابتداًء من االسبوع %50يزداد حجم بالزما الدم تقريبًا 

hemodilution 3اما في المرحمة الثالثة  .وبالتالي انخفاض في تركيز بروتين المصل
rd

 trimester  من الحمل فان

الحمل يزيد من نفاذية االوعية الشعرية االنخفاض في تركيز االلبومين ينسب الى التخفيف التدريجي لمدم الذي يبدأ مع بداية 

 .capillary permeability [9]الدموية 

ويؤثر  synthesisوالتخميق  metabolicعند الحمل عمى عمميات االيض  sex steroidتؤثر الستيرويدات الجنسية 

ايضًا عمى وظيفة الكبد االفرازية، وىذا التأثير اليرموني يعمل عمى تثبيط تخميق االلبومين في الكبد، فاالرتفاع التدريجي 

لمستويات االستروجين والبروجيسترون في المصل خالل تقدم الحمل يكون سببًا في انخفاض مستويات االلبومين عند الحمل 

الذين الحظوا انخفاضًا معنويًا في معدالت تراكيز  ] 11و 10و 8 [ة مع ما جاء بو كل من جاءت ىذه الدراسة متفق .[1]

اضافة لوظائف االلبومين الفسمجية والدوائية، حيث انو يساىم بنقل االيونات  .االلبومين في مصل الدم خالل فترة الحمل

ان قدرة االلبومين المضادة  .دات االكسدة في الدمالمعدنية واالحماض االمينية وصبغة الصفراء، فيو يمثل احد عوامل مضا

 .لألكسدة ناتجة عن قابمية ارتباطاتو الواسعة بسبب تعدد مواقعو االرتباطية باأليونات او بالجزيئات االخرى

التي تياجم الجزيئات  ROSوقد اصبح جميًا ان الحمل ىو حالة اجياد تأكسدي يزداد فيو تحرر انواع االوكسجين الفعالة 

Cuبارتباطو بأيون  ROSيساىم االلبومين كمضاد اكسدة الزالة  .الحيوية في الخمية ويتمفيا
بألفة فيمنع بذلك تحرر ايون  2+

Cuفارتباط االلبومين بالـ، وىو احد انواع االوكسجين الفعالة( الضارة بالخمية الييدروكسيل )
Cuفان  2+

الحر في الدم يميل  2+

اال ان تغيرات حالة  .Fenton reactionبتفاعل فنتون  OHمحررًا ايون الييدروكسيل  H2O2لالتحاد ببيروكسيد الييدروجين 

Cuاالكسدة واالختزال في االلبومين يمكنو من االرتباط بالـ 
Cu، حيث ان 2+

 -Nيرتبط باأللبومين بالنياية االمينية 2+

terminal – DHAK  ذات األلفة العالية لمنحاس وان المعقدDHAK/Cu  مثبطًا لبيروكسدة(LDL)  البروتين الدىني

اضافة الى انو يتم انتقال  .الواطئ الكثافة وبيذه الصفة يشابو انزيم سوبر اوكسايد ديسميوتيز في خصائصو كمضاد لألكسدة

ض خالليا الكوليسترول الى ظروف التأكسد، فعند تأكسد الكوليسترول في البالزما بواسطة البروتينات الدىنية والذي يتعر 



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 13, Issue 4, December 2018 , pp. (253-265) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E. mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
262 

الكوليسترول ينتج بعض المشتقات النشيطة تسمى باالوكسي ستيرولز الذي يكون ضارأ بالخمية، ولحماية الخمية من مضار 

اك فعالية ىن االوكسي ستيرولز فان االلبومين يرتبط بو وبذلك يتم حماية الخاليا من اضرار االوكسي ستيرولز المؤكسدة

 Lys240لاللبومين كمضاد لألكسدة بطريقة غير مباشرة وتكمن ىذه الفعالية بارتباطو البميروبين بااللبومين بالموقع االرتباطي 

وقد سمي االلبومين  lipid peroxidationبألفة عالية، حيث اظير ىذا االرتباط كونو مثبطًا لعممية بيروكسدة الدىون 

 .or a "tramp steamer" of the circulatio [3]باسفنجة الدوران

ارتفاعًا معنويًا خالل اشير  MDAاشارت نتائج الدراسة الحالية الى ارتفاع في معدالت مستويات المالون داي الدييايد 

 endogenousىو منتج ذاتي التكوين MDAالحمل ابتداًء من الشير الثاني وحتى نياية الحمل مقارنة بنساء غير حوامل 

المؤشر االكثر اىمية لرصد االجياد التأكسدي الناتج عن  MDAيمثل  .وىو ناتج مستقر نيائي لعممية بيروكسدة الدىون

 reactive Oxygen speciesعممية بيروكسدة الدىون، واالضرار التأكسدية المستحدثة لألنسجة بأصناف االوكسجين الفعالة 

(ROS )[12].  يعود سبب ارتفاع معدالتMDA  الى ان الحمل ىو حالة فسيموجية تكون فييا النساء عرضة لالجياد

يكون سبب االجياد التأكسدي في الحوامل  .MDAالتأكسدي الذي يعمل عمى بيروكسدة الدىون وانتاج معدالت عالية من 

نفس والتغذية وطرح والجنين، والتي تؤمن متطمبات الت -ناتج من ان المشيمة تكون ىي وسيمة االتصال بين مجرى دم االم 

 .فضالت الجنين، حيث يزداد تدفق الدم في النسيج الرحمي ليمبي حاجة المشيمة والجنين من الدم لمنمو خالل مراحل الحمل

المعدالت االيضية العالية لممشيمة وازدياد اعداد المايتوكوندريا فييا، اضافة الى زيادة الضغط الجزيئي لألوكسجين عند 

تعمل عمى انتاج مستويات عالية من انواع االوكسجين الفعالة متسببة في حدوث عممية بيروكسدة النساء الحوامل، 

لكونو الناتج  MDAوارتفاع مستواىا في االنسجة والتي تؤدي الى ارتفاع مستويات lipid peroxidation (LPO )الدىون

التي تتفاعل مع االحماض  ROSيمة دورًا  في انتاج كما ان ليرمون بروجيسترون المش [13]النيائي لعممية بيروكسدة الدىون 

ان اصناف االوكسجين  .الدىنية الغير المشبعة في االغشية او تتفاعل مع البروتينات الدىنية وعندىا تبدأبيروكسدة الدىون

ضغط  يسببان اضطرابًا تأكسديًا الذي من الممكن ان تتسبب في ارتفاع LPOوعممية بيروكسدة الدىون   ROSالفعالة

 [13]وجاءت ىذه النتائج متفقة مع  .clampsia [14]واالرتعاج  preeclampsia، وتسمم الحمل hyper tensionالدم

 .بيعيًا مقارنة بنساء غير حواملفي النساء الحوامل حماًل ط MDAحيث اشاروا الى ارتفاع مستويات  [15]و
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كما اشارت النتائج االحصائية لمدراسة الى انخفاض مستويات فعالية انزيم السوبر اوكسايد ديسميوتيز في الثمث االخير من 

 (ROS)خط الدفاع االول ضمن نظام مضادات األكسدة االنزيمية لمدفاع ضد  SODالحمل مقارنة بنساء غير حوامل يشكل 

O2)الب لمسوبراوكسايد )بتحويل االيون الس (SOD)يقوم  .في االنسجة
الذي يتحول فيما بعد الى الماء  H2O2الى  -.

الى الماء سيسبب ذلك تمفًا تأكسديًا لمجزيئات الحيوية، او من الممكن ان يتحول الى  H2O2وان لم يتم تحويل  .واالوكسجين

يعمل عمى تقميص التيار او التدفق  scavengingبتأثيره الكابح  SODفان انزيم  .( المتمفة--OHجذور الييدروكسيل )

الى SOD يعود سبب انخفاض مستويات فعالية  .[16]المحتمل ألنواع الجذور الحرة المسببة لمتمف او االضرار التأكسدية 

ألزالة العبئ التأكسدي الناتج من زيادة عممية بيروكسدة الدىون عند  ROSاالنزيم الكابحة لـ turn-overزيادة معدالت تحول 

 .[12]لحوامل وبالتالي تقميل االضرار الناجمة عنيا ا

في النساء الحوامل حماًل طبيعيًا عند  SODوالذي اشار الى انخفاض فعالية  [17]جاءت ىذه الدراسة متطابقة مع 

 .مقارنتيم بنساء غير حوامل
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